
 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2015.gada 27.oktobra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.18)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2015.gada 27.oktobrī                 Nr.36/2015  

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.16 

„Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā ”  

 

   Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

 12. panta 2.¹ daļu 

  

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par 

audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā” (turpmāk – 

Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu 8. punktu šādā redakcijā: 

„8. Vecāku līdzfinansējuma apmērs par vienu audzēkni ir EUR 15,00 (piecpadsmit 

euro un 00 centi) mēnesī.”    

      1.2. Papildināt Noteikumus ar jaunu 8.¹ un 8.² punktu šādā redakcijā: 

 „8.¹ Līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz vecāka iesnieguma pamata attiecīgajā 

mācību gadā tiek samazināta gadījumos, ja:    

8.¹1. audzēknis apgūst divas vai vairākas programmas, līdzfinansējuma maksa 

par katru programmu tiek samazināta par 25%;  

8¹.2. ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst kādu no programmām, 

līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 35%;  

8¹.3. ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un viens vai divi no viņiem 

apgūst kādu no programmām, līdzfinansējuma maksa par katru programmu 

tiek samazināta par 50%;      

8.¹4. ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un trīs vai vairāk no viņiem 

apgūst kādu no programmām, līdzfinansējuma maksa par katru programmu 

tiek samazināta par 65%.      

8.² Atlaides līdzfinansējumam stājās spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši skolas 

direktoram iesniegumu par Noteikumu 8.¹ punktā pamatotajiem apstākļiem, uz 

kuru pamata var saņemt atlaides. Atlaides līdzfinansējumam attiecas tikai uz 

Ādažu novadā deklarētajiem audzēkņiem, kuri paši un vismaz viens no viņu 

vecākiem deklarēti Ādažu novadā. Pieteikums atlaižu saņemšanai ir jāiesniedz 

katru mācību gadu. Lēmumu par atlaides piemērošanu pieņem skolas direktors. 

Noteikumu 8.¹ punktā noteiktās atlaides nesummējas.” 



    1.3. Izteikt Noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: 

„12. No vecāku līdzfinansējuma tiek atbrīvots Ādažu MMS pedagoga viens bērns 

vienā programmā.” 

    1.4. Izslēgt Noteikumu 13. punktu.  

    1.5. Izteikt Noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:  

 “15. No vecāku līdzfinansējuma 100% apmērā tiek atbrīvoti bāreņi, bērni – invalīdi, 

un audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas 

statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir 

Ādažu novada pašvaldības teritorija; 

   1.6. Izslēgt Noteikumu 16.punktu. 

   1.7. Izslēgt Noteikumu 17. punktā ciparu “16”:  

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  

 

 



Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.36/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

1.1. Izglītības likuma 12. panta 2.² daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var 

paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās 

profesionālās ievirzes izglītības.  

1.2. Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr. 16 “ Par audzēkņu 

vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā (turpmāk – Ādažu MMS)” nosaka 

vecāku līdzfinansējuma apjomu un atlaižu un atvieglojuma piemērošanas kārtību.    

1.3. Pašvaldība ir veikusi izmaksu aprēķinu par viena audzēkņa izdevumiem Ādažu MMS, kā 

rezultātā ir konstatēts, ka pakalpojuma tiešās izmaksas gadā sastāda EUR 388 383, netiešās 

EUR 81 084, kopā sastādot EUR 496 466 (660 audzēkņiem). Gadā uz vienu audzēkni sastāda 

EUR 711,31, t.i. izmaksas, ko pašvaldība izlieto uz vienu bērnu mēnesī ir EUR 79,03, kas 

nozīmē, ka vecāku līdzfinansējuma apjoms Ādažu MMS sastāda 18 % no viena audzēkņa 

izmaksām, bet pārējos 82 % sedz pašvaldība. Vecāku līdzfinansējums līdz šim bija noteikts 

EUR 14,23 mēnesī par vienu audzēkni vienā programmā, bet ja audzēknis apmeklēja vairākas 

programmas vai skolā mācījās no vienas ģimenes vairāk bērni līdzfinansējums samazināts  

atkarībā no bērnu skaita ģimenē un programmu skaita ko bērns apgūst.         

1.4. Lai racionāli un lietderīgi izlietotu pašvaldības finanšu līdzekļus, pašvaldībai ir 

nepieciešams palielināt līdzfinansējumu Ādažu MMS, kā arī to salāgot ar otru profesionālās 

ievirzes izglītības iestādi Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolu, nosakot abās skolās vienādu 

atlaižu un atvieglojumu sistēmu ģimenēm, kuras deklarētas Ādažu novada pašvaldības 

teritorijā, ņemot vērā bērnu skaitu ģimenē, kā arī sociāli maznodrošinātām un mazaizsargātām 

ģimenēm.           

2. Īss projekta satura izklāsts. 

Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt vecāku līdzfinansējumu audzēknim mācoties 

Ādažu MMS, kā arī noteikt atlaides un atvieglojumus Ādažu novadā deklarētām ģimenēm 

atkarībā no bērnu skaita ģimenē un to sociālā statusa.    

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Saistošo noteikumu projekts paredz, ka pašvaldības budžeta ieņēmumi no Ādažu MMS, 

vecāku līdzfinansējuma salīdzinot ar iepriekšējo periodu varētu samazināties  par EUR 10000 

gadā, ņemot vērā noteikto vecāku līdzfinansējuma maksu EUR 15 mēnesī un prognozējot, ka 

noteiktās atlaides un atvieglojumus saņems ~55% Ādažu MMS audzēkņu, t.i., 25% atlaidi – 

20% audzēkņu; 35% atlaidi – 20% audzēkņu; 50% atlaidi – 10% audzēkņu; 65% atlaidi – 3% 

audzēkņu; 100% atlaidi – 2% audzēkņu. Ādažu novada domes prognozētie ieņēmumi no 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa turpmākos gados plānots palielināsies no 3%-6% gadā, līdz ar 

to būs iespēja nodrošināt saistošajos noteikumos minētās atlaides Ādažu novadā deklarētajiem 

iedzīvotājiem. 

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības 

institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, 

ir Ādažu MSS audzēkņu ģimenes.  

4.2. Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā  neietekmēs uzņēmējdarbību. 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu 



MSS.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes 

Izglītības, kultūras un sporta komitejā  un  publicēšanas  pašvaldības  mājas  lapā internetā 

www.adazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 

apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos. 

Sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājas lapā internetā, 

pašvaldības laikrakstā „Ādažu Vēstis”, elektroniski uz audzēkņu vecāku elektroniskajām 

adresēm un klātienē Ādažu MMS audzēkņu vecākiem, kā arī iesniegto priekšlikumu 

izvērtēšana.     

 
 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  
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